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• ADVARSEL: Apparatet skal opstilles
eller fastgøres i overensstemmelse med
anvisningerne, så risici forbundet med
manglende stabilitet undgås.

• ADVARSEL: Sørg for, at
ventilationsåbningerne i apparatet ikke
blokeres.

• ADVARSEL: Sørg for ikke at
beskadige apparatets kølesystem.

• ADVARSEL: Brug aldrig andre
mekaniske, elektriske eller kemiske
anordninger til at fremskynde
afrimningen end dem, der anbefales af
producenten.

• ADVARSEL: Brug eller anbring aldrig
andet elektrisk udstyr i apparatet end
det, der er udtrykkeligt autoriseret af
producenten.

Oplysninger: Dette apparat indeholder
ikke CFC. Kølesystemet indeholder
R404a (se typepladen i apparatet).
• Dette produkt indeholder muligvis
fluorholdige drivhusgasser, som er
omfattet af Kyoto-protokollen.
Kølemidlet er i et hermetisk lukket
system. Kølemiddel: R404a har et
globalt opvarmningspotentiale (GWP)
på 3210.

• C-pentan anvendes som
opskumningsmiddel i
isoleringsskummet. Denne gas er
brændbar. Udvis særlig opmærksomhed
i forbindelse med bortskaffelse.

• Dette apparat er beregnet til
husholdningsbrug samt til brug
- i køkkenet på arbejdspladser, kontorer
og/eller forretninger.

- på landboejendomme og af kunder på
hoteller, moteller og andre typer
beboelser.

- på steder med bed and breakfast.
- i forbindelse med catering og
lignende uden for detailleddet.

• Opbevar aldrig produkter med
eksplosive stoffer, som f.eks.

aerosolspray med brændbare
drivmidler, i dette apparat.

• Apparatet må betjenes af børn på 8 år
og derover samt af personer, der er
fysisk, sensorisk og mentalt
funktionshæmmede eller uden
forudgående erfaring og viden, hvis de
er under opsyn og har fået den
nødvendige oplæring i sikker brug af
apparatet samt forstår farerne ved
forkert brug.

• Rengøring og vedligeholdelse må ikke
foretages af børn, medmindre de er
under opsyn.

• For at undgå risikoen for at blive lukket
inde og/eller kvalt må børn aldrig lege
ved eller gemme sig inden i apparatet.

• Strømforsyningen skal kunne afbrydes
enten ved at tage stikket ud, hvis dette
er muligt, eller ved hjælp af en
flerpolet afbryder, der er anbragt før
stikkontakten i overensstemmelse med
gældende sikkerhedsforskrifter.

• Apparatet skal ekstrabeskyttes jf.
stærkstrømsreglementet: Apparatet skal
være korrekt tilsluttet til en kontakt
med lovpligtig ekstrabeskyttelse.

• Brug ikke stikdåser/multistikdåser eller
forlængerledninger.

• Under opstillingen skal det
kontrolleres, at apparatet ikke
beskadiger elkablet.

• Ryk ikke strømforsyningskablet ud af
stikkontakten.

• Flytning og opstilling af apparatet skal
foretages af to eller flere personer.

• Installationen eller vedligeholdelsen,
herunder udskiftning af elkablet, skal
udføres af producenten eller en
faguddannet elinstallatør i henhold til
producentens anvisninger og gældende
lovgivning. Reparer eller udskift ingen
af apparatets dele, herunder elkablet,
medmindre det kræves specifikt i
brugervejledningen for at undgå fare
for personskade.

Vigtige sikkerhedsanvisninger De originale anvisninger er de engelske. Alle andre anvisninger
på andre sprog er blevet oversat fra den oprindelige udgave.
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1. Emballage
Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med
genbrugssymbolet . Skal skrottes i henhold til
gældende regler. Emballagen (plastposer,
polystyrenstykker osv.) skal opbevares uden for
børns rækkevidde, da den udgør en potentiel fare.

2. Bortskaffelse/skrotning
Apparatet er fremstillet af genbrugeligt materiale.
Dette apparat er i overensstemmelse med EU-
direktiv 2002/96/EF, Affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette
apparat bortskaffes på forsvarlig vis, kan brugeren
hjælpe med til at forhindre eventuelle skadelige
påvirkninger af miljøet og folkesundheden.

Symbolet på apparatet eller den medfølgende
dokumentation angiver, at dette produkt ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal
afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug
af elektrisk og elektronisk udstyr.
Gør apparatet ubrugeligt ved at fjerne dørene og
hylderne og klippe elkablet af, så børn ikke kan
gemme sig i apparatet.
Det skal skrottes i henhold til gældende lokale regler
for bortskaffelse af affald og sendes til specielle
affaldsstationer. Det må ikke efterlades i miljøet selv

i få dage, da det kan udgøre en fare for børn.
For yderligere oplysninger om håndtering,
genvinding og genbrug af dette produkt bedes man
kontakte de lokale myndigheder,
renovationsselskabet eller forretningen, hvor
apparatet er købt.

Overensstemmelseserklæring
• Dette apparat er beregnet til opbevaring af

madvarer, og det er fremstillet i overensstemmelse
med EF-forordning nr. 1935/2004.

• Dette apparat er designet, fremstillet og
markedsført i overensstemmelse med:
- sikkerhedsmålene i Lavspændingsdirektivet

2006/95/EF (der erstatter 73/23/EØF og
efterfølgende ændringer). Og det er ligeledes
integreret i sikkerhedsprincipperne i
Maskindirektivet 2006/42/EF FRA
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET af 17.
maj 2006

- Beskyttelseskravene i EMC-direktivet
2004/108/EF.

• Apparatet har et støjniveau der ligger inden for 70
dB(A).

Oplysninger om miljøhensyn
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OPSTILLING
• Vær forsigtig i forbindelse med flytninger, så

gulvet ikke bliver beskadiget (f.eks. parketgulv).
• Opstil apparatet på et plant gulv, som kan modstå

vægten, og på et passende anvendelsessted.
• Apparatet er beregnet til drift i omgivelser med

rumtemperaturer inden for følgende intervaller,
der svarer til den klimakategori, som er angivet
på typepladen. Apparatet kan ikke fungere
korrekt, hvis det i en længere periode får lov til at
stå i en temperatur over eller under det angivne
interval.

• Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer til
spændingen i hjemmet.

SIKKER BRUG
• Opbevar og/eller brug aldrig benzin, gas eller

andre brændbare væsker/dampe i nærheden af
dette eller andet elektrisk udstyr. Dampene kan
starte en brand eller en eksplosion.

• Isterninger og sodavandsis må ikke indtages
umiddelbart efter, at de er taget ud af fryseren, da
de kan give frostskader.

• Før enhver form for rengøring eller
vedligeholdelse skal stikket tages ud af
stikkontakten, eller strømmen afbrydes på
hovedafbryderen.

• Glasflasker med væsker må ikke anbringes i
fryseafdelingen, da de kan gå i stykker.

• Opbevar ikke uindpakkede madvarer i direkte
kontakt med fryseafdelingens indvendige
overflader.

• Undgå at berøre de indvendige vægge eller den
frosne mad, når den tages ud af fryseren, eller
hvis der er behov for at åbne døren i løbet af
processen, da dette ville kunne medføre
frostskader.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for
eventuelle skader på personer, dyr eller ting,
hvis ovenstående råd og forholdsregler ikke
følges.

Klimakategori Rumtemperatur
(°C)

Relativ fugtighed
(%)

3 25 60
4 30 55
5 40 40

Advarsler og generelle råd

• Opstil apparatet et tørt sted med god ventilation
og langt væk fra varmekilder (f.eks. radiator,
komfur osv.), hvor det ikke udsættes for direkte
sollys. Hvis det er nødvendigt, kan der bruges en
isoleringsplade.

• Følg anvisningerne i opstilling for at sikre
passende ventilation.

Energispareråd

Læs brugervejledningen, som indeholder en
beskrivelse af apparatet samt nyttige råd, for at
sikre optimal brug af apparatet.
Gem brugervejledningen til eventuel senere
brug.

1. Når emballagen er fjernet, skal det kontrolleres,
at apparatet ikke er beskadiget, og at døren
lukker korrekt. Eventuelle skader skal anmeldes
til forhandleren inden for 24 timer fra
leveringen.

2. Det anbefales at vente mindst 2 timer efter
opstilling med at starte apparatet, således at
kølesystemet fungerer perfekt.

3. Rengør apparatet indvendigt, før det tages i
brug.

4. Dette produkt er en “blæstkøler” og ikke et
opbevaringsskab til madvarer, og dermed kan
det ikke anvendes til opbevaring af madvarer.
Når det valgte program er gennemført, skal
madvarerne tages ud og lægges i et køleskab
eller en fryser.

Før apparatet tages i brug
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Indledning

Blæstkøleren er et apparat, der stammer fra den professionelle sektor og som er beregnet til blæstkøling af
madvarer, lynindfrysning og hurtig nedkøling af drikkevarer.
Produkterne, tilberedte og hurtigt nedkølede med blæstkøleren, bibeholder deres oprindelige høje kvalitet i
5/7 dage, mens lynindfrosset mad, når den er optøet, ikke falder sammen og bevarer sin konsistens og
oprindelige smag.

Brug

VIGTIGE OPLYSNINGER TIL BRUGEREN
Vigtigt! Undgå at blokere luftindtaget til
blæstkøleren, da apparatet ellers kan overophede og
blive beskadiget.

FØR BRUG AF BLÆSTKØLEREN
I det følgende gives nogle ideer til den bedste
anvendelse af blæstkøleren.

Indledende rengøring af cellen
Før maskinen startes, skal man fjerne
beskyttelsesfilmen fra de indre og ydre overflader.
Rengør omhyggeligt det indvendige af cellen med
en blød klud og et mildt rengøringsmiddel.
Det frarådes at anvende skuresvampe, skrabere
eller slibende, syreholdige eller aggressive stoffer,
der kan beskadige de rustfrie ståloverflader
uopretteligt (fig. 1).
Efter rengøring skal der skylles grundigt, efter at
man har sikret sig, at den medfølgende prop er sat i
udløbet i bunden af cellen. Saml vandet op med en
svamp.

Placering af risten med beslaget til
“kernetemperaturføleren”
Risten med beslaget til “kernetemperaturføleren”
skal placeres i midten af cellen, så
føleren, når den sættes tilbage efter brugen,
forbliver i den korrekte position. (fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2
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BEMÆRKNINGER OM MULIGE DRIFTSFUNKTIONER

Drift med “kernetemperaturføler”
Kernetemperaturføleren er en mekanisme, der sidder
på en rist, der følger med ved leveringen, og den
bruges til at registrere temperaturen i midten af
produkterne, der skal køles eller indfryses hurtigt.
Når føleren registrerer, at temperaturen i midten af
produktet er nået ned på + 3°C (hurtig blæstkøling)
eller -18°C (hurtig indfrysning), skifter
blæstkøleskabet over til opbevaringsfunktionen. Til
brug skal føleren stikkes ind i den madvare, der skal
køles/fryses, før cyklusstart.

Vigtigt! Kernetemperaturføleren skal stikkes dybt ind i midten af produktet, og det skal sikres, at den ikke
falder ud (fig. 3), og så skal den håndteres forsigtigt, da den er spids. Ved afslutningen på cyklussen
blæstkøling/lynindfrysning skal den atter placeres i sin holder efter at være blevet rengjort med en blød
klud og varmt vand.

Vigtigt! Hvis der er produkter af forskellig størrelse, skal føleren stikkes ind i det største af dem.

Funktion
Cyklusserne til blæstkøling og lynindfrysning kan indstilles enten som “tidsfunktion” eller som
“kernetemperaturfølerfunktion”, og det elektroniske kort styrer dem automatisk. Hvis
“kernetemperaturføleren” er placeret i madvarer, går blæstkøleren i begyndelsen af cyklussen til
“kernetemperaturfølerfunktion”. Hvis “kernetemperaturføleren” ikke er placeret, går blæstkøleren til
“tidsfunktion”.

APPARATETS ANVENDELSESMULIGHEDER

“Hård” blæstkøling
Denne cyklus reducerer hurtigt temperaturen i madvarerne ned til + 3°C på maksimalt 90 minutter.
Blæstkølingscyklussen kan udføres på “tid” eller via “kernetemperaturføler”, og et skift er automatisk. Ved
afslutningen på blæstkølingscyklussen skifter blæstkøleskabet over til opbevaringsfunktionen, hvor cellen
bevarer en lufttemperatur på mellem + 3°C og + 4°C.

“Blød” blæstkøling
Denne cyklus har de samme indstillinger som cyklussen “Hård”, men den anbefales til sarte madvarer som
cremer og bagværk.

Lynindfrysning
Denne cyklus reducerer hurtigt temperaturen i madvarerne ned til -18°C på maksimalt 270 minutter.
Lynindfrysningscyklussen kan udføres på “tid” eller via “kernetemperaturføler”, og et skift er automatisk.
Ved afslutningen på indfrysningscyklussen skifter skabet over til opbevaringsfunktionen, hvor cellen
bevarer en lufttemperatur på mellem -18°C og -19°C.

Hurtig kølecyklus til drikkevarer
Cyklussen er beregnet til nedkøling af drikkevarer i flasker eller dåser.

Vigtigt! Varigheden af “opbevaringsfunktionen” er ubegrænset. Cyklussen kan afbrydes af en ny
kommando fra brugeren.

Det anbefales dog, at man IKKE anvender skabet som en ren “opbevaringsenhed” og IKKE åbner/lukker
døren gang på gang under denne funktion.
“Opbevaringsfunktionen” er beregnet som en midlertidig periode mellem blæstkøling eller
lynindfrysning og den køleopbevaring, som skal foregå i et normalt
køleskab eller fryser.

Fig. 3

JA!

NEJ! NEJ!
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Bemærkninger om luftføleren
Luftføleren (er ikke tilgængelig, ikke synlig og kan ikke udskiftes af brugeren) overvåger konstant
lufttemperaturen i skabsrummet.
Dette har til formål at:
• Udføre sikkerhedskontrol
• Vedligeholde en konstant lufttemperatur i skabsrummet under “opbevaringsfunktionen” efter cyklusserne

blæstkøling og lynindfrysning.

Beholdere og låg
Det anbefales at anvende bakker og beholdere, der er så lave som muligt, under alle omstændigheder
maksimalt 65 mm. Undgå ligeledes at dække bakker og beholdere med låg eller forseglende plastfilm: jo
større overflade af maden, der udsættes for kontakt med den kolde luft, jo kortere blæstkølingstid er
nødvendig.

Vigtigt! Sørg for, at beholderne er egnede til lave temperaturer (-40°C).

Ilægning i maskinen
Sørg for, at de madvarer, der skal nedkøles og/eller indfryses hurtigt, ikke overlapper hinanden og ikke har
en tykkelse på over 5-8 cm. Fyld ikke maskinen med mere, end producenten har anbefalet:

Blæstkøling: 7 kg  eller  

Lynfrysning: 4 kg 

Sørg for, at der er tilstrækkelig stor afstand mellem bakkerne, så luften kan passere, og fordel helst varerne
på alle ristene.
Den maksimale belastning for hver rist er 5 kg.

Produkttemperatur
Vigtigt! Undgå, at tilberedt mad, der skal blæstkøles og/eller lynindfryses, befinder sig ved stuetemperatur
i længere tid. Hvis de står ved stuetemperatur, udsættes de for følgende negative transformationer:
- De mister fugtighed
- De mister den oprindelige kvalitet (farve, duft, smag osv...)
- Der er større risiko for bakteriel kontaminering

Af disse grunde anbefales det at begynde blæstkølingen og/eller lynindfrysningscyklussen, så snart
tilberedningen er færdig, men at sørge for, at kølecyklussen først påbegyndes, når produktet har en
temperatur på højst 70°/80°C.

Vigtigt! Hvis der indsættes beholdere med meget høje temperaturer (over 80°C), anbefales det at forkøle
vakuumkammeret (dvs. tomt), og det anbefales ligeledes at undgå at placere varme beholdere direkte på
bunden af cellen, men kun på ristene.
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1. Knappen ON/OFF tænder og slukker for blæstkøleren

2. Vælg den hurtige indfrysningscyklus med en forudindstillet varighed på 270 minutter.

3. Symbol der angiver driftsfunktionen “på tid”.

4. Visning af den valgte cyklustype
(SoF = Blød / HAR = Hård / FrE = Frysning).
Visning af den resterende tid, hvis cyklussen er “på tid”.
Visning af den forløbne tid hvis cyklussen er “kernetemperaturføler”.
Visning af den forløbne tid fra starten på opbevaringscyklussen.

5. Visning af temperaturen for den valgte cyklus
(SoF = 3 / HAR = 3 / FrE = -18).
Visning af den interne temperatur, hvis cyklussen er “på tid”.
Visning af “kernetemperaturfølerens” temperatur hvis cyklussen er “kernetemperaturføler”.
Visning af den interne temperatur, hvis cyklussen er i “opbevaringsfunktion”.

6. Symbol der angiver driftsfunktionen “kernetemperaturføler”.

7. Vælg den ”hårde” hurtige blæstkølingscyklus med en forudindstillet varighed på 90 minutter.

8. Vælg den ”bløde” hurtige blæstkølingscyklus med en forudindstillet varighed på 90 minutter.

9. START og STOP knap.

Betjeningspanel
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Igangsætning
Første gang, apparatet er koblet til
strømforsyningen, udfører det en test ved at blinke 3
gange med alle symbolerne og displayet. Herefter er
det kun knappen , der forbliver tændt, og den
nederste låge åbner og lukker. Nu er blæstkøleren på
standby. Hvis man trykker vedvarende på knappen

, der efterfølges af et bip, skifter blæstkøleren fra
“standby” til “klar”, og den “bløde” cyklus vises
som standard. Hvis det ønskes, er det nu muligt at
vælge andre cyklusser, og styreenheden vil være klar
til at starte den valgte funktion.

Vigtigt! Før man slutter apparatet til
strømforsyningen, og før der trykkes på knappen

, skal man kontrollere, at der ikke er nogen
hindring af åbningen af den nederste låge. Den
åbner automatisk for at lade luften cirkulere korrekt,
og DEN MÅ IKKE LUKKES. (fig. 4).
Den lukker automatisk, når der trykkes på knappen

, ved afslutningen på den valgte cyklus, for at få
blæstkøleren til at gå tilbage til “standby”.

Forkøling
Det anbefales at udføre en forkøling, før der lægges
varme madvarer ind i kølecellen. Proceduren er som
følger:
1. Vælg cyklussen “Hård” blæstkøling ved at trykke

på knappen .
2. Sørg for, at apparatets dør er fast lukket i, at

kølecellen er tom, og at udløbet i bunden er
lukket med proppen. Tryk på knappen for at
aktivere den tomme cyklus.

3. 15 minutter efter starten, trykkes der vedvarende
på knappen for at standse cyklussen.

4. Efter forkølingen er det muligt at indsætte maden
til blæstkøling eller lynindfrysning ved at vælge
den ønskede cyklus.

Valg af cyklus
Vælg den ønskede cyklus:
Med maskinen kørende og på “klar” trykkes der på
den ønskede cyklus. Knappen tænder med
fast lys, og displayet 4 viser typen af valgt cyklus
(HAr = Hård / SoF = Blød /
FrE = Frysning), mens displayet 5 viser
temperaturen, som madvarererne skal
have ved afslutningen på cyklussen (3 = 3°C for
Hård og Blød / -18 = -18°C for Frysning).

Funktion

Fig. 4
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- “Blød” hurtig blæstkøling (+ 3°C)

- “Hård” hurtig blæstkøling (+ 3°C)

- Lynindfrysning (-18°C)

- Drikkevareafkøling (“Blød” cyklus)
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Hurtig køling af drikkevarer
Med maskinen kørende og på “klar” trykkes der på knappen . Knappen lyser fast, og displayet 4 viser
“SoF”, mens displayet 5 viser tallet 3 (3 = 3°C).
Efter 10/15 minutter kan man STOPPE CYKLUSSEN MANUELT ved at trykke vedvarende på knappen

.
Blæstkøleren går tilbage til statussen “klar”, og på det tidspunkt kan man udtage de afkølede drikkevarer.

Cyklusstart
Sørg form, at apparatets dør er fast lukket i, og tryk derefter på knappen for at starte den ønskede
cyklus.

Vigtigt! For at hindre beskadigelse af maskinen må de varme madvarer ikke stå og vente i skabsrummet,
men start straks blæstkølingen eller lynindfrysningen eller cyklussen til afkøling af drikkevarer.

Vigtigt! Hvis det i en nødsituation skulle blive nødvendigt at stoppe cyklussen i utide, holdes knappen
nede.

Når cyklussen er startet, blinker symbolerne for ”tid”
og “kernetemperaturføler” i 2 minutter (minutterne
vises på displayet 4), i løbet af hvilke blæstkølingen
sætter ind, hvis “kernetemperaturføleren” er sat i
madvaren (fig. 5). Displayet 5 viser følertemperaturen
(rumtemperatur). Når det sker, vil kun symbolet for
den valgte blæstkølefunktion (symbolet eller )
lyse permanent.
Hvis cyklussen automatisk er indstillet til funktionen “på tid”, viser displayet 4 den resterende tid til
afslutningen af cyklussen (90 minutter for cyklusserne Hård og Blød / 270 minutter for indfrysning), mens
displayet 5 viser temperaturen i kølecellen.
Hvis cyklussen automatisk er indstillet til funktionen “kernetemperaturføler”, viser displayet 4 tiden fra
cyklusstart, mens displayet 5 viser temperaturen i “kernetemperaturføleren”.
Cyklussen slutter efter de 90 / 270 minutter for funktionen “på tid”, eller når temperaturen på 3°C / -18°C
ved kernen er nået, når der er tale om funktionen “kernetemperaturføler”.

Vigtigt! Varigheden af cyklussen er påvirket af mange faktorer, såsom typen af madvare, dens tykkelse
eller størrelse, dens oprindelige temperatur, og den type beholder der anvendes.

Ved afslutningen på kølecyklussen blinker knappen, og enheden går til funktionen “opbevaring”. Nu er det
muligt at standse opbevaringscyklussen ved at trykke vedvarende på knappen , og apparatet skifter til
funktionen “klar”. Det er muligt at udtage madvarerne fra kølerummet og opbevare dem i køleskab eller
fryser.

OPBEVARING AF PRODUKTER EFTER LYNKØLING ELLER -INDFRYSNING
Den mad, der er afkølet og/eller indfrosset hurtigt må IKKE opbevares i blæstkøleren, men skal anbringes,
omhyggeligt tildækket og beskyttet (med et lufttæt plastlåg eller endnu bedre vakuumpakket) i køleskabet
eller fryseren.
Den hurtigt afkølede mad skal opbevares i et køleskab ved en konstant temperatur på +2°C.
Den lynindfrosne mad skal opbevares i en fryser ved en konstant temperatur på -20°C.

Fig. 5
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Oplysningerne og vejledningerne i dette afsnit er
beregnet på alt personale, der arbejder med denne
maskine: brugeren og vedligeholdelsesteknikeren.

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER
Til udførelse af rengøring og vedligeholdelse i
sikkerhed skal man læse følgende regler:
• Frakobl maskinen fra strømforsyningen uden at

trække i elledningen.
• Berør ikke maskinen med bare, fugtige eller våde

hænder eller fødder.
• Stik ikke skruetrækkere, køkkenredskaber eller

noget som helst andet ind mellem afskærmninger
og bevægelige dele.

Det er strengt forbudt at fjerne afskærmninger og
sikkerhedsanordninger for at udføre rutinemæssig
vedligeholdelse. Producenten frasiger sig ethvert
ansvar for uheld, der skyldes manglende
overholdelse af denne forpligtelse.

RENGØRING AF UDVENDIGE FLADER

Kabinet
De ydre overflader på blæstkøleskabet af rustfrit stål
skal rengøres med en blød klud eller svamp og et
mildt rengøringsmiddel og altid i retning af linjerne
på den satinerede overflade.
Det frarådes at anvende skuresvampe, skrabere eller
slibende, syreholdige eller aggressive stoffer, der
kan beskadige overfladerne uopretteligt.

Vigtigt! Under rengøring må mærkater med
serienummeret IKKE fjernes. De giver vigtige
oplysninger om apparatet til teknisk service.

Betjeningspanel
Kontrolpanelet på blæstkøleren har “finger touch”
betjeninger, og der er slet ingen udragende knapper
for at gøre det lettere at rengøre med et specifikt
produkt til glasoverflader.
Vi anbefaler brugen af en blød klud med en smule
rengøringsmiddel og grundig aftørring bagefter.

RENT RUM
Ved afslutningen af hver cyklus skal døren stå lidt
åben i afrimningsposition for at give islaget, der
dækker de indre overflader, mulighed for at smelte
hurtigt. Sørg for at fjerne udtømningsproppen (fig.
6) i bunden af cellen, så vandet kan
tømmes ud. Resterende vand kan skubbes hen mod
afløbet.

Rutinemæssig vedligeholdelse

Udtømningsprop

Afrimning
placering

Fig. 6
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Vigtigt! Dræn IKKE mere vand, end det der har
dannet sig under afrimningen. Efterfølgende
rengøring skal udføres med afløbet lukket til.
For at sikre hygiejnen og beskyttelsen af kvaliteten
af de behandlede madvarer skal kølecellen rengøres
ved afslutningen på afrimningen.
Cellens og de indre deles form giver mulighed for
afvaskning, og det anbefales at anvende en blød
klud eller en svamp og et mildt rengøringsmiddel.
Det frarådes at anvende skuresvampe, skrabere eller
slibende, syreholdige eller aggressive stoffer, der
kan beskadige de rustfrie ståloverflader uopretteligt.
Efter rengøring anbefales det at skylle og tørre
kølerummet godt efter indvendigt.

RENGØRING AF KONDENSATOREN

Vigtigt! Afbryd strømforsyningen, før der
udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb.

Det anbefales at rengøre kondensatoren en gang om
måneden for at fjerne alt snavs og støv fra finnerne.
Man får adgang til kondensatoren ved at løfte det
nederste dæksel og dreje det 90° (fig. 7).

Vigtigt! Kondensatorens finner er sarte. Til
rengøringen bruges en børste med bløde hår, og der
skal foretages en lodret bevægelse langs med
finnerne, eller man kan bruge støvsugeren for at
undgå at frigive det netop fjernede støv til miljøet.
Hvis der er fedtede aflejringer anvendes en børste
dyppet i sprit.

Vigtigt! Skrab ikke i overfladerne med skarpe eller
slibende genstande.
Bær altid beskyttelseshandsker under rengøring.

RENGØRING AF FORDAMPEREN

Vigtigt! Afbryd strømforsyningen, før der
udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb.

For at sikre korrekt og effektiv drift af blæstkøleren
er det nødvendigt, at fordamperen holdes ren, så der
er fri luftcirkulation.
For at få adgang til fordamperen skrues de 6 skruer
ud, der holder beskyttelsesristen i kølerummet fast
(fig. 8).

Fig. 7

Fig. 8

Beskyttelsesrist
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Dette regelmæssige indgreb kan udføres med en
blød børste med en lodret bevægelse på
fordamperens finner. Hvis der er fedtede aflejringer
anvendes en børste dyppet i sprit.

Vigtigt! Skrab ikke i overfladerne med skarpe eller
slibende genstande!
Bær altid beskyttelseshandsker under ovennævnte
indgreb.

Vigtigt! Når rengøringen er færdig, skal
dækslerne forsigtigt sættes på igen og
fastgørelsesskruerne skal spændes fast. Først
herefter er det muligt at starte maskinen.

NEDETID
Hvis apparatet ikke anvendes i en længere periode,
skal det rengøres grundigt indvendigt og udvendigt,
beskyt de ydre flader med et specifikt, oliebaseret
produkt til stål, og lad rummets dør stå lidt åben.

Vigtigt! Kobl strømstikket fra, til det skal
anvendes igen.

Vigtigt! Før blæstkøleren atter anvendes, skal man
kontrollere apparatets tilstand og foretage en grundig
rengøring.

RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

Fejlfunktion
Vigtigt! I tilfælde af fejlfunktion, skal man, inden
der rekvireres service hos forhandleren, kontrollere
om elledningen sidder korrekt i stikkontakten. Sørg
for, at der er strømforsyning.
Når de foreslåede kontroller er foretaget, og
blæstkøleren stadig ikke fungerer, kontaktes
forhandleren med oplysning om:
• Dataene fra typepladen
• Købsdatoen
• En eventuel synlig alarmkode på displayet (f.eks.

AL2)

Vigtigt! Forsøg ikke at reparere eller ændre på
apparatet eller nogen af dets dele, det kan være
farligt og kan få garantien til at bortfalde. Benyt
udelukkende faguddannede og autoriserede
teknikere.

INSTALLATIONSADVARSLER
Denne håndbog er en del af produktet og giver alle
de nødvendige oplysninger til korrekt installation og
vedligeholdelse.
Det er obligatorisk for brugeren og
vedligeholdelsesteknikeren at læse denne
håndbog omhyggeligt og altid konsultere den.
Håndbogen skal opbevares på et velkendt sted og
tilgængelig for alle autoriserede operatører
(installatør, bruger, vedligeholdelsestekniker).
Blæstkøleren er kun beregnet til den brug, den blev
designet til, og dermed blæstkøling/lynindfrysning
af madvarer. Enhver anden brug regnes for ukorrekt
og potentielt farlig.
Producenten frasiger sig ethvert ansvar og enhver
garantimæssig forpligtelse for skader på personer
eller ting, der stammer fra:
• Ukorrekt installation og/eller som ikke overholder

gældende lov.
• Ændringer eller operationer, der ikke er specifikke

for modellen.
• Brug af uoriginale reservedele, der ikke er

specifikke for modellen.

• Manglende overholdelse, også delvis, af
anvisningerne i denne håndbog.

• Manglende overholdelse, under installationen, af
gældende sikkerhedsbestemmelser og gældende
lov.

INDLEDNING
Installationen må udelukkende foretages af
autoriseret og faguddannet personale i henhold
til anvisningerne og kravene i denne håndbog.
Før installation af udstyret skal man sikre sig, at det
eksisterende elsystem er i overensstemmelse med
loven og egnet til de specifikationer, der findes på
typepladen på de apparater, der skal installeres (V,
kW, Hz, antal faser og den tilgængelig effekt).
Installatøren skal ligeledes kontrollere, om der er
nogle brandsikringskrav.
Producenten erklærer og udsteder for hver maskine
en overensstemmelseserklæring  i forbindelse med
gældende regulativer.

Installationsregler
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TRANSPORT OG HÅNDTERING
Læsning og losning af apparatet fra
transportkøretøjet skal foretages med egnet udstyr
(fig. 9).

Vigtigt! For håndteringen af apparatet er det
nødvendigt at tage alle de nødvendige forholdsregler
for at undgå at beskadige det og at forårsage
personskade eller tingsskade, i fuld overholdelse af
anvisningerne på emballagen.

UDPAKNING
Klip de to plastbånd over, som fastgør kartonen til
træpallen. Fjern al karton ved at løfte den op (fig.
10), og frigør maskinen fra skumplastbeskyttelsen.
Fjern beskyttelsesplastposen. Kontrollér straks, at
udstyret er intakt, og i tilfælde af fejl må apparatet
IKKE anvendes, men forhandleren skal kontaktes.
Bær beskyttelseshandsker, og vær to om at løfte
maskinen lodret op og placere den på det beregnede
sted.
Fjern forsigtigt den beskyttende PVC-film fra alle
sider. Hvis der skulle sidde rester, skal de fjernes
forsigtigt med en klud og et neutralt renseprodukt.
Det frarådes at anvende skuresvampe, skrabere eller
slibende, syreholdige eller aggressive stoffer, der
kan beskadige de rustfrie ståloverflader uopretteligt.

Økologiske bemærkninger: alle de forskellige
emballagedele skal bortskaffes i henhold til
gældende regler i apparatets brugsland. Under alle
omstændigheder må intet efterlades i miljøet.

Vigtigt! Emballagedelen er til potentiel fare for børn
og kæledyr, sørg for at de ikke leger med den!

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER
Det er brugerens ansvar, hvis de forskellige indgreb
på maskinen udføres uden at følge anvisningerne i
denne håndbog.
De primære generelle sikkerhedsbestemmelser
følger herunder:
• Berør ikke maskinen med bare, fugtige eller

våde hænder eller fødder eller uden
beskyttelsesbeklædning (egnede handsker og
sko).

• Stik ikke skruetrækkere, køkkenredskaber eller
noget som helst andet ind mellem
afskærmninger og bevægelige dele.

• Foretage først indgreb, når maskinen er koblet
fra strømforsyningen (og der må ikke trækkes i
ledningen).

Fig. 9

Fig. 10
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Apparatet skal installeres og afprøves i fuld overensstemmelse med gældende love og regler om forebyggelse
af ulykker samt andre traditionelle og gældende regulativer.

TILSLUTNING TIL ELFORSYNINGEN
Før blæstkøleren installeres, skal man sørge for, at det eksisterende elsystem er i overensstemmelse med

loven og velegnet til de specifikationer, der findes på typepladen på de apparater, der skal installeres (V,
kW, Hz og den tilgængelig effekt). Apparatet er forsynet med en 2,50 m lang elledning med et 16A Schuko-
stik.

Vigtigt! Sørg for, at stikket er tilgængeligt også efter den vellykkede installation!
Hvis apparatets stik ikke er lettilgængeligt, skal strømforsyningen udstyres med en flerpolet afbryder med en
kontaktafstand, der giver mulighed for fuld afbrydelse i forbindelse med overspændingskategori III.

Vigtigt! Hvis ledningens fulde længde ikke anvendes, må den IKKE rulles sammen, men skal lades fri, og
man skal sørge for, at den ikke hindrer passage af personer eller skaber fare. Sørg ligeledes for, at den ikke er
klemt eller bukket sammen.

Vigtigt! Sørg for, at elledningen ikke kommer i kontakt med væsker af nogen art eller skarpe, varme og
korroderende substanser.
Lad ikke børn eller kæledyr leget med elledningen.

POSITIONERING
Blæstkøleskabet er et indbygget apparat. Undgå opstilling indendørs ved høje temperaturer og dårlig
udluftning, i direkte sollys eller udsat for vind og vejr samt nær varmekilder. For at få korrekt udluftning skal
man lade den bagerste væg i afdelingen være fri og sørge for, at der er mindst 45 mm fri plads til passage af
luften (fig. 11).

Opstilling

min. 45

min. 560

min. 575

min. 535

Fig. 11

Bagvæggen fri
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Til fastgørelse af blæstkøleren i kabinettet skal man
åbne døren og løfte den laveste låge for at få adgang til
de laterale monteringshuller. Brug de 4 medfølgende
skruer (fig. 12)

Vigtigt! Ved valget af opstillingssted skal man ligeledes
sikre sig, at der er plads nok til åbning af døren og den
nederste låge.

Vigtigt! Elledningen er 2,5 meter lang, og på grund af
risiko for overophedning er det ikke muligt at anvende
forlængerledninger eller multistikdåser.
Tag hensyn til placeringen af stikkontakter ved
opstillingen af blæstkøleren.
Det anbefales ligeledes på det bestemteste at overholde
følgende bestemmelser.

RUMTEMPERATUR OG LUFTUDSKIFTNING
Rumtemperaturen må ikke overstige 32°C. De opgivne ydelser kan ikke garanteres over denne temperatur.

AFSLUTTENDE KONTROLLER
Før der tændes for udstyret, kontrolleres følgende:
• Hvis udstyret er blevet transporteret i en ikke lodret position (for eksempel på bagsiden), eller hvis det er

blevet tippet over under installationen, må det ikke tændes med det samme, men skal vente mindst 4 timer
før igangsættelse.

• Kontrollér de korrekte elektriske forbindelser.
Når disse kontroller er udført:
• Kontrollér effektinputtet med et amperemeter.
• Udfør mindst en hel cyklus med blæstkøling eller lynindfrysning.
• Oplys kunden om den præcise brug af apparatet med specifik reference til brugen og kundens behov.

SIKKERHEDS- OG KONTROLSYSTEMER
• Sikringer til generel beskyttelse som beskytter alle effektkredsløbene mod kortslutning og overbelastning.
• Clixon-kompressor der griber ind i tilfælde af overbelastning eller fejlfunktion.
• Sikkerhedstrykkontakt der griber ind i tilfælde af overtryk i kølekredsløbet.
• Temperaturkontrol i kølerummet styret af den elektroniske styreenhed via en føler.

Fig. 12
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Alarmer og fejltabeller

Type Årsag Løsning

Er1 Fejlbehæftet/frakoblet celleføler Kontakt servicecenteret

Er2
Kernetemperaturføler
fejlbehæftet/frakoblet

Kontakt servicecenteret

Er3

Forhindringer foran døren
Fjern eventuelle hindringer, og nulstil
ved at trykke samtidigt på knapperne

+ 

2A sikring brændt Kontakt servicecenteret

Åbningsmekanisme ødelagt/beskadiget Kontakt servicecenteret

Er4

Tilstoppet luftpassage
Fjern tilstopningen/rengør
kondensatoren

For store mængder madvarer til
blæstkøling

Læs side 9

Madvarerne, der skal blæstkøles, er for
varme

Læs side 9

Ventilatorerne i motorrummet fungerer
ikke

Kontakt servicecenteret

Sikkerhedstrykkontakten beskadiget Kontakt servicecenteret

Err Com

Styreenhedskonnektorer ikke korrekt
indsat

Kontakt servicecenteret

Styreenhedens tilslutningskabel
beskadiget

Kontakt servicecenteret

Power board beskadiget Kontakt servicecenteret

AL2 Der er ingen strømforsyning Kontrollér forbindelsen til stikkontakten

Kontrolpanelet
tænder ikke

Der er ingen strømforsyning Der er ingen strømforsyning

8A sikringen brændt Kontakt servicecenteret

Power board beskadiget Kontakt servicecenteret

Kompressoren virker
ikke

Der er ingen strømforsyning Kontrollér forbindelsen til stikkontakten

Overbelastning i clixon-funktionen Kontakt servicecenteret

Sikkerhedstrykkontakterne blev aktiveret Kontakt servicecenteret

Kompressoren
fungerede med
afkøler ikke cellen

Mangel på kølegas Kontakt servicecenteret

Luftkondensatoren er snavset Rengør kondensatoren

Ventilatorerne drejer
ikke

Der er ingen strømforsyning Kontrollér forbindelsen til stikkontakten

Fejlbehæftet ventilator Kontakt servicecenteret
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Tekniske specifikationer

Spænding 230 V - 1 - 50 Hz

Udbytte for blæstkølingscyklussen 7 kg

Udbytte for indfrysningcyklussen 4 kg

Ristekapacitet nr. 3

Samlet effekt 736 W

Totalt forbrug 3,2 A

Strømforsyningskabel Længde 2,5 meter - Schuko-stik 16A

Kompressoreffekt 313 W

Type af kølegas og mængde R 404 a - 540 gr

Klimaklasse N

Typepladens position

Standardudstyr
1 stk. rustfri stålrist med målene 447 x 335 x 8 mm
1 stk. rustfri stålrist med følerbeslag og målene 447 x 335 x 8 mm
1 kernetemperaturføler

Apparatets mål

Typeplade

Typeplade

595

595

565

450 355

260
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Emballagens mål

Ledningsdiagram

Forklaring:
B1 = Celleføler
B2 = Kernetemperaturføler
E1 = Power board
E2 = Styreenhed
F1 = Elsikring
F2 = Sikring til nederste panelmotor
HP = Trykkontakt for højt tryk
M1 = Kompressor
M2/M3 = Kondensatormotorens ventilator
M4 = Motorventilator i cellen
M5 = Nederste panelmotor
R1 = Rammens varmelegeme

660 685

755

Bruttovægt = 60 kg
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